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บทคัดยอ 
 งานวิ จั ย น้ีมี วัตถุประสงค เพื่ อการสร า งสรรค
นวัตกรรมโครงสรางระบบผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน 
โดยใชหลักการระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ ซึ่งเปนระบบ
ที่มีพ้ืนฐานจากระบบโครงสรางการจัดเก็บฐานขอมูลผลิตภัณฑ 
เพื่อ การออกแบบ ไดอย าง ครอบคลุม  และเชื่อมโยงทั้ ง
โครงสรางการผลิต  นํามาประยุกตใชกับการผลิตช้ินงาน
โฆษณาท า ง โท รทั ศ น  โ ด ยนํ า ไ ปพั ฒน า โ ค ร งส ร า ง
สถาปตยกรรมการผลิตช้ินงานโฆษณา  ซึ่งรวบรวมขอมูลทุติย
ภูมิจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และขอมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผู เ ช่ียวชาญ  ประโยชนของการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ เปนการนําความรู เทคโนโลยีกับแนวคิดใหม 
สนับสนุนการผลิตงานโฆษณาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง 
และลดคาใชจายในเชิงพาณิชยโดยรวมไดดี 
คําสําคัญ : โฆษณาทางโทรทัศน , ระบบการจัดการขอมูล
ผลิตภัณฑ, นวัตกรรมการผลิตโฆษณาโทรทัศน 

Abstract 
 The objective of this research is to establish an 

innovative TV commercial production system based on 

product data management technique. The underlying 

principle employs product data structure management 

system to support and cover the entire product design and 

manufacturing process. The adaption toward TV 

commercials renders an architectural approach which 

integrates related works and in-depth interview with 

experts. The benefits from combining technology and 

new ideas will entail shorter TV commercial production 

time at higher efficiency, thereby reducing total business 

expenditure. 
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1. บทนํา 
สื่อโทรทัศน นับเปนสื่อที่ทรงอิทธิพลตอผูคนในโลก

ปจจุบันเปนอยางมาก ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ถูกพัฒนาไป
อยางรวดเร็วในทุกๆดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยี
ทางดานการสื่อสารที่มีอิสระและเปดกวาง  กอใหเกิดการ
สื่อสารในรูปแบบตางๆเกิดขึ้นมากมาย เพื่อใหตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หากเราสามารถพัฒนาขั้นตอนการ
ทํางานในรูปแบบเดิม โดยการนําเอาหลักการที่มีอยูแลวมา
ผนวกเขากับแนวคิดใหม   กอใหเกิดนวัตกรรมที่สามารถ
นํามาใชแกปญหา พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานแบบเกา
ใหดีขึ้นอยางมีศักยภาพ ดังเชนนวัตกรรมโครงสรางระบบผลิต
ช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน  โดยอาศัยหลักระบบการจัดขอมูล
ผลิตภัณฑ หรือ PDM ซึ่ง PDM ถือเปนระบบที่รูจักกันมา
นานในวงการวิศวกรรม  ดวยการดึงเอาคุณสมบัติของการ
จัดเก็บ การเขาถึง ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูล ของโครงสราง
ทั้งระบบการทํางานไดอยางครอบคลุมรวมถึงการตรวจสอบ 
แกไข จากผูรับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เปน
ขั้นตอนอยางมีระบบ [1] อันเปนการสรางสรรคนวัตกรรมของ

 



 

กระบวนการผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศนอยางไมเคย
ปรากฏมากอน 

บทความนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของงานวิจัย โดย
เริ่มจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีที่
นําเสนอ  นวัตกรรมกระบวนการผลิตช้ินงานโฆษณาทาง
โทรทัศนดวยหลักการระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ  และ
สรุปผลวิจัย 

2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
การสรางสรรคนวัตกรรมชิ้นนี้ เปนการรวม 2 ศาสตร

ในการผลิตช้ินงานเขาดวยกัน นั่นก็คือ ระบบการจัดการขอมูล
ผลิตภัณฑ (Product data management หรือ PDM) เขากับการ
ผลิตโฆษณาทางโทรทัศนที่ออกอากาศในชวงขั้นรายการของ
สถานีโทรทัศน (Spots) 

 
ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางการทํางานของระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ 
 PDM เริ่มเปนที่รูจักตั้งแตป  1980 [2] ที่มีระบบการ
ผลิตที่มีโครงสรางใหญในระดับอุตสาหกรรม เชนโรงงานผลิต
รถยนต ดังภาพที่ 1  โดยมีจุดประสงคพ้ืนฐานเพื่อควบคุม
รายการวัสดุทั้งหมดของฝายวิศวกรรม  ซึ่งประกอบดวยรายการ
ช้ินสวนตางๆ และระบบยอยๆ ที่ประกอบเขาดวยกันได มีการ
เก็บไฟลงานไวภายในเครื่องตัวเอง  หรือเครื่องแมขาย  (Server) 
ที่สามารถใชงานรวมกันผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําให
ทุกฝายที่เกี่ยวของเลือกใช แกไข  เปลี่ยนแปลงขอมูลเพิ่มเติมได
สะดวกรวดเร็ว การจัดเก็บขอมูลแตละรายการจะจัดเขาดวยกัน
อยางเปนระบบตามการนํามาประกอบกันของผลิตภัณฑ หรือ
ตามโครงสรางผลิตภัณฑ (Product Structure) ดังภาพที่ 2 ซึ่ง
ในแตละรายการของโครงสรางผลิตภัณฑ  จะประกอบดวย
ขอมูลที่เกี่ยวกับช้ินสวนนั้น ๆ เชน drawing ไฟล CAD 3 มิติ 
รูปภาพจริง ผลการทดสอบทางกายภาพ  ซึ่งหมายถึงขอมูลใน
หนึ่งรายการจะเชื่อมโยงกับขอมูลอื่นๆ อีกมากมาย

 
ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวาง  องคประกอบตางๆ ใน  PDM 

 นอกจากนี้ PDM ยังถูกนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบตางๆ  K.K. Leong, 

K.M. Yu, W.B. Lee [3]ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการกําหนด
ขอมูลผลิตภัณฑเพื่อสราง model สําหรับระบบการจัดการ
ขอมูลผลิตภัณฑแบบกระจาย (Distributed PDM หรือ DPDM) 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น มีสวนประกอบสําคัญ
คือ object-oriented database (OODBMS) และเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตในการเชื่อมโยงสวนตางๆ เขาดวยกัน 

C. FORZAและ F. SALVADOR [4] ไดวิจัย
เครื่องมือในการรองรับการจัดการผลิตภัณฑที่หลากหลาย
รูปแบบ  ศึกษาความ เกี่ ยวข อง  คุณลักษณะพิ เศษ  และ
ความสัมพันธกันระหวาง 3 ระบบดวยกัน คือ ระบบโครงสราง
พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ (product configuration systems (PC) 

ระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ และระบบการจัดการ
ความสัมพันธระหวางลูกคา (customer relationship 

management systems (CRM) โดยกลาวถึงรูปแบบการใชงาน
ของ PDM ที่สนับสนุนการใชงานการดานจัดการผลิตภัณฑที่
หลากหลาย 3 ประการคือ (1) จัดเก็บ รวบรวม แยกประเภท 
เอกสารขอมูลผลิตภัณฑ (2) จัดการเอกสาร รวบรวม และ
แบงแยกประเภทเอกสารที่ยุงยากซับซอน (3) ควบคุมและ
ประสานงาน กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น ภายใตคําสั่งที่แตกตางกัน
ไปในแตละกิจกรรม  งานวิจัยนี้ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการ
นําไปประยุกตกับโครงสรางการจัดการผลิตภัณฑในหลาย
ประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทงาน หากมีการนําไปใชโดยการ
นําเอาหลักการอื่นๆ มาประยุกตรวม ก็จะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหครอบคลุมไดมากขึ้น 
 Gilmer, B. [5] และคณะไดกลาวถึงกระบวนการ
ทํางาน การกําหนดคุณลักษณะขอมูล และการจัดการขอมูล 
โดยการนํามาประยุกตใชกับสถานีโทรทัศน PBS เพื่อใช
เช่ือมโยงระหวางหนวยงานตางๆ ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล 

 



 

รวมถึงการกําหนดลักษณะของขอมูล  (Metadata)  จําแนก
ประเภทไฟล ภาพ เสียง และประเภทขอมูลตางๆ เพื่อใหงายตอ
การคนหา และเรียกใช ขั้นตอนวิธีก็ใชหลักการ wrappers และ
metadata ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก AAF (Advanced Authoring 

Format) ที่ใชในขั้นตอนการผลิต และ MXF (Material 

eXchange Format) ที่ใชหลังการผลิต จุดมุงหมายเดิมคือใช
เปลี่ยนแปลงรายการหรือแยกประเภทรายการ เมื่อนํา 2 Format 
นี้มาพัฒนารวมกันก็พบวา เกิดผลดีถึง 3 ขอเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานีและการออกอากาศ คือ (1) ในแงความชัดเจนของภาพที่
สามารถดึงมาใชไดโดยไมตองผานเทปและเครื่องมือ (2) ทําให
คงความชัด เจน  สามารถเรี ยกใชไดอย างรวดเร็ ว  และ
ปรับเปลี่ยนงาย (3) ลดความผิดพลาดของการสงผานขอมูล
ระหวางผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสถานีที่มีการออกอากาศหลายเครือขาย ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 PBS ingest and playout workflow 

 ในป 2008 Smart Jog server [6] เสนอ กระบวนการ
ออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน (TV commercials) ดวยการใช
กรณีศึกษาจากสถานีโทรทัศนในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งประยุกต 
RMB (Régie Média Belge Workflow) และ BeTV สําหรับ
กระบวนการทั้งหมด  ทําใหทั้งขอมูลและไฟลงานสปอต
โฆษณาที่ผลิตขึ้นสงเขาสูกระบวนการออกอากาศแบบ real 
time เมื่อมีการสงขอมูล ขอมูลจะถูกแปลงสัญญาณอัตโนมัติให
เปนสัญญาณดิจิตอล สงตอไปยัง Smart Jog server และ
ออกอากาศไดทันที ไมตองผานการแปลงสัญญาณ (Digitized) 
นานเหมือนวิธีเกา ดังภาพที่ 4 วิธีนี้สามารถสงช้ินงานโฆษณา 
จัดตารางเวลาออกอากาศไดรวดเร็ว ประหยัดเวลาถึง 50-60% 
เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิม นอกจากนี้ยังลดจํานวน
ผูเกี่ยวของลง คงเหลือเพียงผูควบคุมคุณภาพเทานั้น 

 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการของ Smart Jog Server 

 มีการพัฒนาโครงสราง PDM เกี่ยวกับคุณสมบัติ 
รูปแบบ  และความเชื่ อมโยงของโครงสร างและระบบ
เทคโนโลยี ใหสามารถใชงานไดงายและหลากหลายสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับระบบอินเทอรเน็ต ทําให
สามารถวิเคราะหความยืดหยุนในการปรับใชกับกระบวนการ
ผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน ซึ่งมีกระบวนการที่เช่ือมโยง
กับแผนกการผลิตตางๆ รูปแบบไฟลชนิดตางๆ ทั้งเอกสารที่
เปนกระดาษและดิจิตอล จากการศึกษาเทคโนโลยีในการพัฒนา
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายการสงสัญญาณออกอากาศ 
สปอตโฆษณาทางโทรทัศน พบวาการพัฒนามักเนนเฉพาะสวน
ทายสุดของกระบวนการ คือการนําช้ินงานโฆษณาที่ผลิตเสร็จ
เรียบรอยแลวออกอากาศอยางรวดเร็วและแมนยํา ประหยัดการ
ใชแรงงานคน ลดการใชเทป และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 
ในงานวิจัยของ Gilmer, B. และคณะ ไดใหความสําคัญของ
การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทําเปนฐานขอมูลสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของในการผลิตช้ินงานของสถานีโทรทัศน PBS ซึ่งใชเปน
แนวทางศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้ไดเปนอยางดี 
 มุนินทร ชูฉัฏฐะ [7] ไดวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน โดยอางอิงจากระบบ
การทํางานของ อ.ส.ม.ท. (ชอง 9) เปนกรณีศึกษาโดยออกแบบ
ระบบการผลิตงานโทรทัศนทั้งสิ้น 5 ระบบ คือ (1) ระบบสวน
รายการ (2) ระบบสวนผลิตรายการโทรทัศน (3) ระบบสวน
ศิลปกรรมและออกแบบ (4) ระบบสวนสารคดี (5) ระบบแผนก
ธุรการรายการ  การออกแบบยึดหลักการออกแบบฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ ระบบงานคอมพิวเตอรแบบโครงสราง โดยจัดทํา
ฐานขอมูลของทุกระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ 
สืบคน เลือกใช และเปลี่ยนแปลงขอมูล อาทิ การปรับปรุงผัง
รายการ กะทันหันที่เกิดอยูบอยครั้ง ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของ



 

สามารถปรับปรุงขอมูล  รับรูการเปลี่ยนแปลงไดทันเวลา 
รวมถึงงายตอการปรับผังรายการซึ่งเวลานอยลงจากเดิม ดัง
ตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทํางานระบบงานใหมกับระบบงานเดิม 

รายละเอียด ระบบเดิม ระบบใหม 
การเปลี่ยนแปลงผังรายการโทรทัศน 3วัน 15 นาที 
การจัดเตรียมผังรายการ 1 เดือน 5วัน 
การประเมินผลรายการ 3เดือน 1 นาที 
การเบิก-จายอุปกรณงานผลิตรายการ 7วัน 1วัน 
งานรายการสารคดี 15วัน 2วัน 
งานธุรการรายการโทรทัศน 15วัน 3วัน 

 จะเห็นวาหลักการที่กลาวทั้งหมดนี้ เปนสวนหนึ่งใน
หลักการสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมโครงสราง ในการ
จัดการระบบเชื่อมโยงโครงสรางการสรางสรรคงานผลิต
โฆษณาทางโทรทัศน แลวบูรณาการกับ PDM เพื่อการเก็บรวม
รวม จําแนกประเภทฐานขอมูล เช่ือมโยงระหวางแผนกตางๆ 
ทั้งระบบ ทําใหขั้นตอนทั้งหมดสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นได
ภายในเวลานอยลง ใชคนนอยลง แตยังคงคุณภาพของภาพและ
เสียงในการออกอากาศไดเหมือนตนแบบกอนผลิต ซึ่งคุณภาพ
ของชิ้นงานเปนสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง  ในระบบการผลิต
โฆษณาโทรทัศน 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ

การผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน ตลอดจนโครงสราง ใน
การจัดการระบบเชื่อมโยงงานผลิตโฆษณาทางโทรทัศน โดย
อาศัยหลักการ PDM 

3.2 เพื่อศึกษาแนวทางสรางสรรคการผลิต ช้ินงาน
โฆษณาโทรทัศนในรูปแบบใหม ที่ ง าย  สะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรมนุษย และ
วัสดุ (เทป) ภายใตรูปแบบระบบโครงสราง PDM 

4. วิธีท่ีนําเสนอ 
 นวัตกรรมกระบวนการผลิตช้ินงานโฆษณาทาง
โทรทัศนดวยหลักการระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ  
นําเสนอกระบวนการผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศนใน
รูปแบบใหม  มีการออกแบบขั้นตอนการทํางานครอบคลุมทั้ง
กระบวนการ สรางแนวคิดใหมในการสรางสรรคผลงานดวย
การนําเอาเทคโนโลยีเขามาผสมผสาน ทั้งศาสตรและศิลป มี

การจัดทําฐานขอมูลดวยการแยกประเภทสวนประกอบของงาน
โฆษณาออกเปนสวนตางๆ ได 3 ประเภท [8] คือ  

- Public service announcements (PSAs) 
- Program promotional announcements (promos)  
- sales advertising (commercials) 

งานวิจัยนี้ไดจําแนกสวนประกอบของงานโฆษณาสามารถ
จําแนกออกเปน 3 สวนคือ ภาพ เสียงและเอฟเฟกซ ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 แสดงประเภท และสวนประกอบของชิ้นงานโฆษณาทาง

โทรทัศน 

ในสวนของภาพสามารถจําแนกโครงสรางไดออกเปน  3 
ประเภท คือ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และคอมพิวเตอรกราฟก
โดยในภาพแตละชนิดจะบรรจุไวดวยไฟลนามสกุลตางๆดัง
แสดงในภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงสวนประกอบของภาพในการผลิตชิ้นงานโฆษณาทาง

โทรทัศน 

สําหรับโครงสรางเสียงประกอบดวย เพลง-ดนตรี เสียงพากย-
เสียงในฟลม และเสียงประกอบ เพลงสามารถจําแนกออกได
เปน 2 ประเภทคือ ดนตรี (ไมมีเนื้อรอง) และเพลง (มีเนื้อรอง) 
ซึ่งแบงเปนประเภทเพลงตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 



 

 

ภาพที่ 7 แสดงสวนประกอบของเสียงในการผลิตชิ้นงานโฆษณาทาง

โทรทัศน 

สําหรับ เอฟเฟกซ ดังแสดงในภาพที่ 8 แบงไดเปน 3 ประเภท 
คือ เทคนิคพิเศษทางภาพ เทคนิคพิเศษทางเสียง และเทคนิค
พิเศษอื่นๆ เชน การเปลี่ยนภาพ เขา-ออก เปนตน  

 
ภาพที่ 8 แสดงสวนประกอบของเอฟเฟกซในการผลิตชิ้นงานโฆษณา 
5. นวัตกรรมกระบวนการผลิตชิ้นงานโฆษณาทาง
โทรทัศนดวยหลักการระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ
 หากจะกลาวถึงกระบวนการผลิตช้ินงานโฆษณาแบบ
ดั้งเดิม จะพบวามีขั้นตอนการผลิตที่คอนขางซับซอนและใช
เวลาในการผลิตมาก ดังภาพที่ 9 และ 10 ซึ่งมีขั้นตอนการ
ทํ า งานที่ ต องใช ผู ชํ านาญเฉพาะทาง  ( Technician)  ดู แล
รับผิดชอบงานในแตละแผนก เชน แผนกถายทํา (Production) 
ชางกลอง (Camera man) ชางไฟ (Lighting) ชางตัดตอ (Editor) 
ชางผสมเสียง (Sound Engineer) ฝายเดินเทป (Traffic) ฝาย
คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphics) และฝายตรวจสอบ 
(Audit) เปนตน  ในการผลิตช้ินงานโฆษณาแตละช้ิน จะตอง
ประสานงานเพื่ อความรวมมือจากทุกฝ าย  โดยเฉพาะ
ความสามารถเฉพาะดานและประสบการณ ถือเปนสวนสําคัญ
ในการผลิตงานแตละช้ินออกมา กวาจะผานกระบวนการผลิต
ทั้งหมดออกมาเปนช้ินงานหนึ่งช้ินนั้น จะตองใชจํานวนคนจาก

ทุกฝายจํานวนประมาณ 7-10 คนหรือมากกวานั้น มักใชเวลาใน
การผลิต 3-5 วั หรือนานกวา ขึ้นอยูกับประเภทของชิ้นงาน
โฆษณานั้นๆ  

 
ภาพท่ี 9  แสดงโครงสรางการผลิตชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศนในรูป

แบบเดิม

 
ภาพที่ 10  แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นงานโฆษณา  TV ในรูปแบบเดิม

 นวัตกรรมกระบวนการสรางสรรค ช้ินงานโฆษณา
ทางโทรทัศนประยุกตแนวคิดการเพิ่มหรือลบสวนประกอบ
งานไดตามความตองการของผูออกแบบชิ้นงาน โดยดึงจาก 
PDM ซึ่งได implement เปนซอฟตแวร เพื่อชวยใหเห็นภาพการ 
"ประกอบ" ช้ินงานโฆษณา ใชหลัก Drag and Drop ในการ
เลือกภาพ  เสียง  เพลง  กราฟก  และสวนประกอบตางๆ  ที่
ตองการสําหรับการสรางชิ้นงาน ซึ่งสวนประกอบทั้งหมดถูก
รวบรวมและจําแนกประเภทไวในฐานขอมูลอยางครบถวน 
ผูผลิตเพียงเลือกแลววางลงบนรูปแบบสําเร็จรูปตามตองการ ดัง
ตัวอยางภาพที่ 11 เพียงเทานี้ก็จะสําเร็จเปนช้ินงานโฆษณาทาง
โทรทัศนภายในเวลาอันรวดเร็ว แลวเช่ือมโยงกับฝายผลิตอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของไดทันที การอัพเดท ดึงภาพ เสียง เพลง หรือกราฟก
ใหมๆ  ก็สามารถทํ าได จ ากฐานขอมูล  นอกจากนี้ ก าร
เปลี่ยนแปลง แกไขคําสั่งโดยผูที่เกี่ยวของในสายการทํางาน ก็
สามารถทําไดภายในเวลาอันรวดเร็ว เพราะการเชื่อมตอกันแบบ
ครบถวนของทั้งกระบวนการทํางาน เปนการลดขั้นตอน 



 

ประหยัดทรัพยากรคน และวัสดุอื่นๆ เชน เทป แนวทางดังกลาว
จึงถือเปนนวัตกรรมใหมที่งาย ไมวาใครก็สามารถทําได โดยไม
ตองอาศัยประสบการณการทํางานสูงเหมือนการผลิตช้ินงาน
แบบเดิม 

 
ภาพที่ 11 ตัวอยางตนแบบการสรางสรรคชิ้นงานโฆษณา TV สําเร็จรูป 

 
ภาพที่ 12  แสดงภาพตัวอยางหนาจอแสดงภาพจริงที่เสร็จสมบูรณ 
 ภาพที่ 12 แสดงภาพโฆษณาประเภท Listing ที่เสร็จ
สมบูรณ จะเห็นวารูปแบบนี้ชวยสรางสรรคงานที่ตองอาศัย
ขอมูลมาก ถูกตองแมนยํา รวมทั้ง เปนงานที่สามารถทําได
จํานวนมากในเวลาเดียวกัน โดยในแตละรูปแบบก็จะมีขอดี 
และแนวคิดที่แตกตางกันไป ชวยใหงานสรางสรรคช้ินงาน
โฆษณาเปนเรื่องงายขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอนในวงการ
โฆษณาโทรทัศนตามผลการวิจัยเปรียบเทียบในตารางที่ 2 

6. สรุปผลวิจัย 
 กระบวนการสรางสรรคช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน
ใหมนี้ นอกจากจะเปนนวัตกรรมของการผสาน  2 เทคโนโลยี 
เขาไวดวยกันซึ่งยังไมมีการดําเนินการมากอนในวงการการ
ผลิตช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศน  จุดแข็งของงานวิจัยดัง
กลาวคือการประยุกตเทคโนโลยีที่มีอยูแลว ภายใตกรอบการ
ดําเนินงานที่บูรณาการสารสนเทศที่เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 
ทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการสรางสรรคช้ินงานแลว นับเปน

การสรางกระบวนการใหมที่สนับสนุนการผลิตช้ินงานโฆษณา
ทางโทรทัศนจากระบบ manual เปนอัตโนมัติ เพื่อตอบสนอง
กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบันที่ตองการความ
รวดเร็วและสมบูรณ แตยังคงไวซึ่งความสวยงามทางดานศิลปะ
อยางแทจริง สิ่งที่จะตองทําตอในอนาคตคือการวิจัยเพื่อนําไปสู
การพัฒนาฐานความรูที่จะชวยในขั้นตอนวิธีการสรางสรรคงาน
ที่สามารถเลือกสวนประกอบที่เหมาะสมกับความตองการได
เอง เชน เลือกภาพ เพลง เสียงประกอบโฆษณาใหเขากับสาระ
ของการโฆษณาได โดยเกี่ยวของกับผูผลิตช้ินงานนอยที่สุด 
ดังเชนผลเปรียบเทียบการทํางานในระบบประมวลผลการผลิต
ช้ินงานโฆษณาทางโทรทัศนตอเดือน โดยคิดเปนจํานวนชิ้นดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบระหวางกระบวนการผลิตชิ้นงาน

โฆษณาทางโทรทัศนรูปแบบเดิมและนวัตกรรมใหม 

รายละเอียด รูปแบบเดิม นวัตกรรมใหม หมายเหตุ 

เวลา 3 - 5 วัน 30 นาที ตอชิ้นงาน 

จํานวน/เดือน 26 ชิ้น มากกวา 50 ชิ้น  
คาใชจาย > 200,000 บาท 50,000-100,000 ตอเดือน 

ทักษะ สูง ปานกลาง  
ความผิดพลาด ปานกลาง - ต่ํา ต่ํา  
ความสิ้นเปลอืง สูง ไมมี เทป 
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